Curs 2019-20.Els llibres de text i els Chromebooks
Quines són les passes a seguir?
Aquest nou curs introduïm l’ús dels Chromebooks de forma molt més evident. En gran part,
substitueixen els llibres tradicionals tot i que no ens en desprenem del tot. Així, caldrà comprar
aquest aparell. Si voleu, hi haurà un sistema de finançament personalitzat, tal com us expliquem
a continuació. El proper dia 3 de setembre, a les 18:00 h, a l’escola, us convoquem a trobar-nos
per resoldre dubtes i ajudar-vos en la compra del dispositiu i de les llicències, de no haver-ho
pogut fer abans.
L’ús d’aquest dispositiu s’inicia a 1r d’Educació Primària i arriba, aquest curs, fins a quart d’ESO.
Els alumnes de quart, per ser el darrer curs que són al centre, podran utilitzar els chromebooks
propietat de l’escola, però no se’ls podran endur a casa. D’algunes matèries hi haurà llibre
digital. De totes maneres, si ho volen, els poden adquirir, com la resta.
Per a les matèries cal adquirir llicències de llibres en format digital, el llibre de text tradicional,
o bé res. Els llibres de reutilització, que com sabeu són propietat del Consell Escolar, quedaran
a les aules com a fons de biblioteca.
L’AMPA, que ha estat l’encarregada de portar a terme la reutilització, se n’ha cuidat de, seguint
les directrius de l’equip docent, trobar una bona oferta per tot plegat: la compra dels dispositius,
de les llicències i dels llibres que calgui. Evidentment, per a algunes d’aquestes ofertes cal ser
membre de l’AMPA. Per d’altres, no cal.
Recordeu: no és obligatori comprar els llibres a través dels canals que us indiquem. Per això, en
una circular a part, trobeu el llistat amb tots els llibres i llicències necessaris. Si que us volem
indicar, però, que fer-ho amb l’ajut de l’AMPA n’abarateix el cost.

Què fer per ser membre de l’AMPA
Per ser membre de l’AMPA i, així, participar i col·laborar en les activitats que aquesta associació
organitza, cal fer un ingrés per un import de 46 euros (un fill), 56 euros (dos fills), 66 (euros (tres
fills) al compte corrent ESO40 0182 0257 4602 0194 3403 indicant el nom i cognoms de l’alumne.

Com comprar els Chromebooks
Durant el curs que hem acabat, hem estat treballant prou sovint amb aquests dispositius que té
l’escola. Ara fem un pas més, i els integrem en el dia a dia de l’escola. Així, cada noi i noia haurà
de tenir el seu propi Chromebook. L’AMPA ha arribat a un acord amb l’empresa Xenon per
poder-los tenir amb avantatges. Des de l’Equip Docent de l’escola hem marcat que els alumnes
de primària tinguin tots el mateix model. A secundària, en canvi, poden escollir entre tres
models.

Per comprar-los cal seguir els següents passos:
1. Accedir al lloc web www.store.xenon.es
2. Registreu-vos / creeu un compte amb les vostres dades.
3. On demana ‘codi de l’escola’, escriviu el que us pertoca. En cas de tenir fills a diferents
etapes, caldrà crear un nou usuari.
Els codis que heu d’utilitzar són el següents:

Socis Ampa
No socis
4.
5.
6.
7.

Primària
ESCMAS1
ESCMAS3

Secundària
ESCMAS2
ESCMAS4

Escolliu el dispositiu (en el cas de secundària).
Inicieu el procés de compra.
Ompliu el camp ‘nom i cognom de l’alumne’.
Feu el pagament. Apareix l’opció de finançament a 18 mesos que ofereix aquesta
empresa.

Educació Infantil
L’escola cobrarà per dèbit directe (domiciliació bancària) el material necessari per desenvolupar
els projectes d’aquest any, en iniciar el curs.

Educació Primària
Llibres en reutilització / nou ús
Els alumnes tindran el seu dispositiu Chromebook. També cal que tinguin els llibres de text
necessaris, per tant cal fer el pagament corresponent a la reutilització de llibres si hi esteu
adherits, seguint els següents passos:
1.
2.
3.
4.

Accedir al lloc web www.comercialgirona.cat/comandes
Registreu-vos / creeu un compte amb les vostres dades
On demana ‘codi de centre’ caldrà escriure SAFAC0080
El menú us dona opció a escollir el curs. Atenció! Cal fer una compra per a cada alumne.
L’aplicació no permet fer múltiples comandes.
5. En el moment de fer el pagament podeu escollir fer-lo amb targeta de crèdit o bé
transferència bancària. Segui les instruccions.
ATENCIÓ: el pagament dels llibres socialitzats inclou la quota de l’AMPA!
L’escola cobrarà per dèbit directe (domiciliació bancària) el material necessari per desenvolupar
els projectes d’aquest any, en iniciar el curs.

Educació Secundària
SOU SOCIS DE L’AMPA
Llibres en reutilització / nou ús
En utilitzar Chromebooks, l’ús de llibres de text ha disminuït. És per això que els qui sigueu socis
de l’AMPA us esperareu a fer el pagament corresponent als llibres en paper un cop s’hagin
escollit amb els tutors les matèries optatives.
Llicències digitals
En ser socis de l’AMPA, us pot oferir uns preus més avantatjosos i una manera molt més àgil de
fer la compra. Així, heu de fer un únic pagament al compte de l’AMPA (indicat en l’apartat ‘què
fer per ser membre de l’AMPA’) posant el nom i curs de l’alumne, per obtenir totes les llicències
digitals necessàries.

ESO 1

ESO 2

ESO 3

ESO 4**

Català
Castellà
Socials
Anglès
Català
Física i Química
Castellà
Socials
Anglès
Català
Física i Química
Castellà
Socials
Anglès
Català
Castellà
Socials
Anglès

75 euros

90 euros

79 euros

64 euros

** Per les matèries optatives -Física i Química i Tecnologia- cal llicència, el preu és de 15€
cadascuna. Al setembre es concretarà la tria i es farà el pagament.
A més, caldrà fer un ingrés separat al mateix compte en concepte de ‘Quota Ampa’ amb el nom
de la família. L’import dependrà del nombre de fills com també s’ha indicat anteriorment.

NO SOU SOCIS DE L’AMPA
Us fem saber com podeu adquirir les llicències digitals.
La forma de comprar-les depèn de cada editorial. Trobareu els codis ISBNs de cada llicència als
llistats de llibres i llicències.
EDEBÉ
Compra directa
Accediu a www.edebe.com
Entreu a ‘compreu les vostres llicències digitals aquí’. Ompliu les dades que us demanen.
Repasseu els codis ISBNs, que coincideixin. Feu el pagament.
SANTILLANA
Compra directa
Accediu a www.santillanatiendaonline.es
Cliqueu damunt ‘comunidad autònoma’, ‘Curso’ i escolliu el curs corresponent. Feu el mateix a
‘materia’. S’haurà obert una pantalla amb els títols dels llibres i les caràtules. Si cliqueu damunt
el títol, s’obrirà una nova finestra i podreu comprovar els codis ISBNs. Finalitzeu la compra
OXFORD
Compra directa
https://tienda.oupe.es/oxford/welcome.action
Cliqueu damunt ‘secundària’. Propera pantalla, cliqueu a ‘nivel educativo’, el curs corresponent
a la compra, i a ‘lengua extranjera: inglés’. Vigileu en el moment de posar el llibre al carret virtual.
Assegureu-vos que coincideix amb l’ISBN que us hem indicat al llistat de llibres i llicències de
cada curs. Seguiu les instruccions per finalitzar la compra.
PEARSON
Aquesta editorial NO disposa de pàgina web de venda al públic directament. Així, s’haurà de fer
ingrés o transferència al compte corrent de l’AMPA (veure compte a l’apartat ‘què fer per ser
membre de l’AMPA ) indicant el nom de l’alumne i el curs. Cada llicència té un cost de 26 euros.
En aquest cas, ja que només es poden adquirir des de l’escola, no caldrà ser soci de l’AMPA.

